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  Prehabilitatie, de revolutie in de zorg 
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termijn 
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toename in ziekenhuiskosten   



Complicaties na complexe buikchirurgie 

• 10-30% geringe complicaties 

• 20-30% ernstige complicaties 

• 20% ongeplande heropnames 

 

• 25-30% van de operaties bij patienten>75 jaar 

• Multimorbiditeit  risico op gecompliceerd beloop 
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Modificeerbare risicofactoren 



Anaerobe drempel 

 
– Cardiopulmonary exercise test (CPET)  

 



Cardiorespiratory fitness predicts 

mortality and hospital LoS after major 

elective surgery in older people 

Ann Surg 2013;257: 999–1004 



Topp et al 2002 



RR=0.59 



Laura van Wijk, ANIOS chirurgie 

UMCG 



Prehabilitation: preparing patients for surgery 

Major surgery is like running a marathon—and both 

require training 
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Screening-assessment-interventie 
resultaten HPB poli (n=100) 



Fysieke fitheid 
Assessment middels CPET voor iedereen die bij screening: 
I. Onvoldoende fysiek actief* is en/of; 
II. Een slecht gereguleerde comorbiditeit heeft en/of; 
III. Chemo en/of radiotherapie gaat ontvangen of (recent) ontvangen heeft en/of; 
IV. Een leeftijd boven de 80 heeft 

 
*Niet voldoet aan WHO norm bewegen:  150 min (2,5 u) matig of 75 min (1,25u) intensief 
bewegen per week.  
 
Interventie (indien op CPET de AT ≤11 ml/kg/min) 
- Sportarts maakt advies voor trainen met fysiotherapie + nadien 2e CPET 
- Flyer voor patienten waarin belang bewegen 
- Ook bij patienten met AT >11 ml/kg/min belang van voldoende bewegen benadrukken  
 
 
 
 



ijzergebreks anaemie 
Hb<8 mmol/L (man); Hb<7.5 mmol/L (vrouw) 

 

ijzertekort indien één van onderstaande combinaties aanwezig is:  

1. Ferritine < 30 μg/L         

2. Ferritine  <100 μg/L   en  TSAT <20% en CRP >5 

 

Interventie: verwijzing internist voor ijzerinfuus 
 

 

 



Conclusie 

• Tertiaire preventie, d.w.z. het voorkomen van 

complicaties en/of de ernst ervan zal leiden tot 

betere QOL op korte en lange termijn, is 

kostenreducerend en bepalend voor gezond 

ouder worden 

 

• Prehabilitatie biedt enorme kansen als patient en 

dokter in beweging komen 





Meer informatie 

• https://www.heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=7290

8800&title=Podcast%252bPrehabilitatie%25252c%252bde%252bn

ieuwe%252brevolutie%252bin%252bde%252bzorg%25252c%252

bmet%252bJoost%252bKlaase 

• https://www.heelkunde.nl/zoeken/thema-

informatie?generictextid=56197120 

• https://www.heelkunde.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6458

5728 
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Inschrijven: https://www.twohands-events.nl/wcp/ 


